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 رزومه مختصر

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل عضو هیئت علمی ❖

 ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریژئوماتیکرئیس گروه بنیانگذار و  ❖

 مازندران GISو رئیس انجمن علمی  بنیانگذار ❖

 ژئوماتیکهای فناوریحوزه  یمل اجرایی فناورانه و طرح 34 در مجری و ناظر ❖

 اتیکهای ژئومحوزه فناوری یاهو کنفرانس ISIدر مجالت علمی پژوهشی،  تخصصی ه علمیمقال 27 انتشار ❖

 کهای ژئوماتیحوزه فناوری ISIو ژوهشی پ یعلم همجل 9 در داور ❖

 های ژئوماتیکاوریوزه فننه حرویداد فناورا 14علمی و اجرایی در  کادر ❖

 )نقشه برداری(کارشناس رسمی دادگستری  ❖

 )نقشه برداری( سازمان نظام مهندسی ساختمان 1پایه  دارای پروانه اشتغال ❖

 )نقشه برداری( سازمان نظام مهندسی معدن 3پایه دارای پروانه اشتغال  ❖

 )در گذشته( ایحرفه سوابق اهم

 (1397الی  1394عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ) •

 (1397الی  1395عضو كارگروه فنی شركت آب منطقه ای مازندران ) •

 (1397الی  1395سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران )رئیس كمیسیون انتشارات  •

 (1397الی  1395عضو كمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان مازندران ) •

 (1391الی  1388عضو هیئت علمی )مدیرگروه عمران و نقشه بردای( دانشگاه آزاد اسالمی سوادكوه ) •

 (1390الی  1389ست استان اصفهان )اداره كل حفاظت محیط زی GISمشاور  •

 (1391الی  1388شركت مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم ) GISمدیر بخش  •

 (1391الی  1389عضو كمیته تخصصی نقشه برداری دفتر نمایندگی ساری ) •

 1388شركت مهندسی مشاور مهاب قدس،  DSSعضو كارگروه  •

mailto:y.ebrahimian@nit.ac.ir
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mailto:y.ebrahimian62@gmail.com
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 تحصیلیسوابق 

 معدل پایان آغاز دانشگاه مقطع و رشته تحصیلی

 17:04 1384 1380 دانشگاه تبریز كارشناسی مهندسی نقشه برداری

 18:95 1386 1384 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی GISنقشه برداری گرایش  -كارشناسی ارشد مهندسی عمران

 18:75 1396 1392 دانشگاه صنعتی مالک اشتر GIS دكتری مهندسی نقشه برداری گرایش

 عناوین پایان نامه

 GISهای چندبعدی در محیط مکانی برای مدیریت و بصری سازی داده-زمانیطراحی و اجرای یک مدل پایگاه داده  کارشناسی ارشد

 GISطراحی مدل آسیب پذیری كالبدی شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت و پیاده سازی آن در محیط  دکتری

 افتخارات تحصیلی

 عضو بنیاد ملی نخبگان كشور •

 دانشگاه(های اول دوره كارشناسی ارشد )بین تمامی رشته دانش آموخته رتبه •

 دوم دوره كارشناسی دانش آموخته رتبه •

 1392در سال   GIS-نقشه برداریمهندسی كنکور سراسری دكتری  4رتبه  •

 1384نقشه برداری در سال مهندسی كنکور سراسری كارشناسی ارشد  9رتبه  •

 های فناورانههای اجرایی و طرحپروژه

معاونت علمی بل، كارفرما: تی نوشعیروانی باجری: دانشعگاه صعنع، م"های ژئوماتیک در كشعورطراحی و توسععه زیسعت بوم فناوری"انه رجری طرح فناوم •

 1399و فناوری ریاست جمهوری، 

سعاختمان "راهبر و ناظر طرح فناورانه ملی  • سعازی اطالعات  سعامانه مدل سععه  شعركت دانش بنیان فرا عمران نگار، بهره "(BIM)طراحی و تو ، مجری: 

 1399بردار: وزارت راه و شهرسازی، كارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

سععه فناوری "راهبر و ناظر طرح فناورانه ملی  • شعتیار(طراحی و تو شعاورزی )ك ضعاپایه پایش ك شعتیار"ف ضعاپایه ك شعركت دانش بنیان ف ، بهره ، مجری: 

 1399وزارت جهاد كشاورزی، كارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  بردار:

 1399فناوری ریاست جمهوری، ، مجری: دانشگاه تهران، كارفرما: معاونت علمی و "های ژئوماتیک كشورتدوین سند راهبردی فناوری"ناظر طرح  •

، كعارفرمعا: مععاونعت انایر (GIS)سعععامعانعه هعای اطالععات مکعانی انجمن علمی ، مجری: "نعامعه ژئومعاتیعک مجلعه دانش بنیعانویژه  اولین تهیعه"نعاظر طرح  •

 1399فناوری ریاست جمهوری، علمی و 

، مجری: شعركت دانش "های ژئوماتیکتوسععه سعامانه پایش خودكار سعالمت محصعوشت كشعاورزی مبتنی بر فناوری"راهبر و ناظر طرح فناورانه ملی  •

 1399 بنیان بوم نگاران هوشمند امید، بهره بردار: صندوق بیمه كشاورزی، كارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

سععازی "راهبر و ناظر طرح فناورانه ملی  • شععمند طراحی و پیاده  سععهم(پایش ماهوارهسععامانه هو شععركت دانش بنیان تیز نگر پایش، "ای ) ، مجری: 

 1399كارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

سعازی "راهبر و ناظر طرح فناورانه ملی  • شعمند مکان محور نگهطراحی و پیاده  شعت هوا یبانسعامانه هو سعهن((نیزم و ییو گ شعركت "ی ) ، مجری: 

 1399دانش بنیان موج آفرینان اندیشمند، بهره بردار: مركز حراست وزارت نیرو، كارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

شععركتبرنامه توانمند"ناظر طرح  • سععتارتهای دانش بسععازی  سععنجش از دور )ژئوما هایپآنیان و ا شععگاه تهران، كارفرما: "تیک(حوزه  ، مجری: دان

 1398فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و 

 1396شیروانی بابل، ، دانشگاه صنعتی نو"بررسی وضعیت زیست محیطی رودخانه هراز و حسابرسی زیست محیطی آن"همکار در پروژه  •

 1394، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، "ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر بابل"همکار در پروژه  •
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 1392، شركت مهندسین مشاور ژئوماتیک سپهر، "رجایی شهر-كرجآماده سازی بانک اطالعاتی شبکه فاضالب شهرستان"مدیر پروژه  •

، شركت "پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی شركت ارتباطات زیرساخت در محدوده استان تهران"ژه ( در پروGISمشاركت )به عنوان برنامه نویس •

 1392تا  1390مهندسی مشاور مهاب قدس، از سال 

قعاتی  • هعای "مجری پروژه تحقی نعدازه گیری  لعه ا سعععی خعار آب معلق  بو پعایش تغییرات آب و هوایی  Sensor Webدر محیط  GPSتخمین ب جهعت 

 1391، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادكوه، سال "ناگهانی

مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم، از ، شعركت "موسعسعه بنیاد بركت (GIS)طراحی و پیاده سعازی سعیسعتمهای اطالعات جغرافیایی "مدیر پروژه  •

 1391تا  1389سال

 1389، اداره كل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، "GISخرید نرم افزار مدیریت اطالعات محیط زیست بر پایه "ناظر پروژه  •

شععبکه تولید، انتقال و فوق توزیعطرح جمع آوری اطالعات مکانی و " هایمدیر پایگاه داده مکانی )ژئودیتابیس( در پروژه • صععیفی  شععركتهای  "تو در 

 (1391الی  1388ای به شرح جدول زیر: )شركت مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم، برق منطقه

o ای خوزستانبرق منطقه شركت o ای سمنانبرق منطقه شركت 

o ای گیالنبرق منطقه شركت o ای آذربایجان شرقیبرق منطقه شركت 

o ای یزدرق منطقهب شركت o ای آذربایجان غربیبرق منطقه شركت 

o ای سیستان و بلوچستانبرق منطقه شركت o ای اردبیلبرق منطقه شركت 

، شعركت مهندسعین "ای غربطرح جمع آوری اطالعات مکانی و توصعیفی شعبکه تولید، انتقال و فوق توزیع برق منطقه" عضعو كمیته نظارت بر پروژه •

 1389ترسیم میالد و رویان فرانگار سیستم، مشاور نقش 

، دانشعگاه آزاد " (GIS)ای پدیده تغییر اقلیم در مقیاس حوضعه آبریز با اسعتفاده ازسعیسعتم اطالعات جغرافیاییتحلیل منطقه"مجری پروژه تحقیقاتی  •

 1389اسالمی واحد سوادكوه، سال 

، "برای مطالعات سعیسعتمی حوضعه آبریز رودخانه كرخه (SDSS)امانه تصعمیم یار مکانی توسععه یک سع"مدیر پایگاه داده مکانی و برنامه نویس پروژه  •

 1388شركت مهندسی مشاور مهاب قدس، 

 1388، شركت مهندسین مشاور جامع كار سپاهان، "پیاده سازی پایگاه داده جغرافیایی سازمانی در آب منطقه ای مازندران"نویس در پروژه برنامه •

 1387، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سال "برای مدیریت وسائط نقلیه نظامی (GIS)طراحی یک سامانه اطالعات مکانی"ی مجری پروژه تحقیقات •

 1387، گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، سال GIS"مکانیابی توسعه شهری تهران با استفاده از "همکار در پروژه تحقیقاتی  •

، شركت مهندسین مشاور "GISای جامع منابع آب در محیط ای جهت ایجاد پایگاه دادهریزی مدل دادهطراحی و برنامه"همکار در پروژه تحقیقاتی   •

 1385جلوه مکان، سال 

فوق توزیع بر اساس استانداردهای تهیه شده  صنعت برق كل ایران در بخش انتقال و GISتولید بانک اطالعاتی اقالم توصیفی "مشاركت در پروژه  •

 1385، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، "در این خصوص

 1384الی  1380مینی های نقشه برداری زانواع پروژهبرداری در  یپ نقشهسرپرست اك •

 )به ترتیب تاریخ انتشار( ISIمقاالت علمی پژوهشی و 

و تحلیل سلسله مراتبی، نشریه علمی پژوهشی  GISبا استفاده از های شهری در استان مازندران ارزیابی محدودیتهای مکانی برای دفن بهداشتی زباله •

 1399علوم محیطی، 

شبه عدم حضور، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، -های حضوربینی ریسک بیماری لپتوسپیروز در شمال ایران با استفاده از مدلپیش •

1399 
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ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله شهر بابل، نشریه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی مبنا برای برنامه GISسازی یک مدل طراحی و پیاده •

 1399سپهر، 

 1399سرزمین، ، نشریه علمی پژوهشی آمایش ایران ملی قوانین براساس مازندران استان در شهری های زباله دفن هایمکان زیستی محیط ارزیابی •

فازی )مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه تجن(، نشریه علمی پژوهشی  GIS-MCDAبندی پتانسیل تولید رواناب با استفاده از مدل های پهنه •

 1398علوم و فنون نقشه برداری، 

• Urban vulnerability under various blast loading scenarios: Analysis using GIS-based multi-criteria decision analysis 

techniques, Cities (ISI (JCR)) (IF=2.5))), Elsevier, 2018 

• Assessment of liquefaction potential of soils using field tests-based methods, Gradevinar ((ISI (JCR)) (IF=.323))) 

• Spatial Modelling of Urban Physical Vulnerability to Explosion Hazards Using GIS and Fuzzy MCDA, Sustainability 

(ISI (JCR)) (IF=1.8))), 2017 

. مطالعه موردی )شهر بابل(، مجله علمی پژوهشی امداد و نجات، موسسه آموزش GISای ساخمانهای شهری در محیط مدلسازی آسیب پذیری لرزه •

 1394عالی هالل ایران، 

مطالعه  GIS های شهری در مقابل تهدیدات هوایی با استفاده از روشهای دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیطپذیری ساختمانآسیبمدلسازی  •

 1393پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر، -، مجله علمیتهران 6موردی: منطقه 

• Developing a Moving Objects Management System, Journal of Applied Science (ISI), 2008 
 )به ترتیب تاریخ انتشار( مقاالت کنفرانسی

بر اساس قوانین سازمان محیط زیست ایران در محدوده استان مازندران، دوازدهمین كنگره ملی  GISهای دفن زباله مبتنی بر مکان یابی محل •

 1399عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 

جهت پایش تغییرات آب و هوایی ناگهانی، چهارمین كنفرانس  Sensor Webدر محیط  GPSتخمین بخار آب معل  بوسیله اندازه گیری های  •

 1397المللی توسعه پایدار، بین

ماری و ارائه راهکاری نوین برای حفاظت از شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل، چهارمین كنگره بین المللی عمران، مع •

 1395توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، 

• Design and Implementation of a Moving Object Database for Truck Information Systems in GIS Environment, 4 

International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, 27-29 December 2016, Shahid 

Beheshti University, Tehran, Iran  

وسعه یک سرویس مکان مبنا برای مدیریت اشیا متحرک جاده ای، دومین كنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار، مركز راهکارهای دستیابی طراحی و ت •

 1394به توسعه پایدار، 

مركز راهکارهای برای مدیریت وسایل نقلیه نظامی، اولین كنفرانس ملی عمران و توسعه پایدار ،  GISطراحی و پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر  •

 1393دستیابی به توسعه پایدار، 

 ، سازمان نقشه برداری كشور88، همایش ژئوماتیکGISپیاده سازی یک سامانه برای مدیریت اتوبوسهای مسافربری در محیط  •

• Assessment of different data modelling approaches in temporal GIS, 8th National Congress on Civil Engineering, 7-8 

May 2014, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran 

• Design and Implementation of a Moving Object Database for Truck Information Systems, Map Middle East, 2008 

، سازمان 87های مدیریت اشیاء متحرک، همایش ژئوماتیک موجود و انتخاب روش بهینه برای استفاده در سیستم Map Matchingبررسی روشهای  •

 نقشه برداری كشور

• Review and Evaluation of Different Modelling Approaches of Spatio-Temporal Data in Temporal GIS (TGIS), Map 

Middle East, 2007 

• SMOTIS: System for Tracking Moving Objects in Truck Information Systems, Map Asia, 2007 

• Distributed Mobile GIServices, Map Asia, 2007 
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 ، سازمان نقشه برداری كشور86زمانی وانتخاب مدل بهینه، همایش ژئوماتیک-بررسی و ارزیابی مدلهای تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی •

 قشه برداری كشور، سازمان ن86سیستمهای همراه توزیع یافته، همایش ژئوماتیک •

 برداری كشور،  سازمان نقشه86های مکانی، همایش ژئوماتیکبررسی نحوه ادغام سیستمهای همراه و زیرساخت داده •

 سوابق علمی و اجرایی در رویدادهای علمی و فناورانه )بین المللی، ملی و استانی(

 1398ای، دانشگاه فروسی مشهد، آذر در همایش ملی بنیادها و كاربردهای بین رشته سخنران كلیدی •

، نخستین كنفرانس راهکارهای توسعه حمل و "نقش سیستم اطالعات مکانی در برنامه ریزی شهری با دیدگاه حمل و نقل عمومی"دبیر كارگاه  •

 1398آبان ماه نقل هوشمند، 

 1398، مهر ISPRSعضو شورای سیاست گذاری كنفرانس بین المللی  •

 1398های سوخت، شهریور های سوخت، مركز مطالعات جایگاهدبیر علمی كنفرانس و نمایشگاه جایگاه •

 1398، اردیبهشت "Web GISسامانه های اطالعات مکانی تحت وب "دبیر كارگاه  •

 1397عضو كمیته علمی رویداد بین المللی توسعه و مهندسی ساخت، دانشگاه مازندران، تیر  •

 1397، دانشگاه مازندران، تیرماه "فناوری اطالعات مکانی در توسعه و مهندسی ساخت"دبیر كارگاه بین المللی  •

 1396ام مهندسی ساختمان مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دی دبیر سومین همایش استانی مهندسان نقشه بردار سازمان نظ •

 95عضو كمیته ارزیابی و داوری دومین همایش ملی ساختمان آینده، كانون مهندسین  ساری، آذر  •

 1394 دیبهشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر، ار"اطالعات مکانی زیربنای توسعه پایدار"ی یدی همایش استانسخنران كل •

 93عضو كمیته داوری مقاشت پانزدهمین كنفرانس ملی دانشجویان عمران، دانشگاه ارومیه، شهریور  •

 93قاشت هشتمین كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت عضو كمیته داوری م •

 1393 مسئول كمیته علمی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، هشتمین كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بهار •

 92ای مازندران و گلستان، اسفند ، برق منطقه"در مدیریت صنعت برق GISدومین كنفرانس ملی كاربرد "عضو كمیته داوری مقاشت  •

 ISIداور مجالت علمی پژوهشی و 

• Environmental Hazards 

• Journal of Mountain Science 

• Archives of Environmental Sciences and Environmental Toxicology 

• Journal of Land Use Science 

 علوم و فنون نقشه برداری •

 رنامه ریزی و آمایش فضاب •

 سنجش از دور و سامانه اطالعات مکانی در منابع طبیعی •

 اطالعات جغرافیایی سپهر •

 های پدافند نوینعلوم و فناوری •

 هاها و سمنعضویت در مجامع، انجمن

 نخبگان كشورعضو بنیاد ملی  •

 شعبه مازندران -های اطالعات مکانی ایرانموسس و رئیس انجمن علمی سامانه •

 عضو انجمن علمی سنجش از دور ایران •

 عضو جامعه )انجمن صنفی( مهندسان نقشه بردار ایران •

 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران •
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 ساختمان مازندرانعضو كمیسیون هیئت مدیره ادواری سازمان نظام مهندسی  •

 عضو سازمان نظام مهندسی معدن مازندران •

 عضو كانون مهندسین ساری •

 عضو شورای عالی آموزش و پژوهش كانون مهندسین ساری •

 سوابق تدریس آموزشی و پژوهشی

 استاد راهنما و مشاور در مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری(

 تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد نقشه برداری

 تا كنون( 1394تا كنون(                            دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ) 1389دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ) •

 (1386-1385(                            دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )1397موسسه آموزش عالی علوم و فنون آریان ) •

 (1393الی  1388(                                     موسسه آموزش عالی ساریان )1392الی  1385دانشگاه آزاد سوادكوه ) •

 (1388الی  1387(                          دانشگاه آزاد اسالمی تاكستان )1392الی  1388موسسه آموزش عالی روزبهان ) •

         (   1385دانشگاه آزاد اسالمی شیروان )اردوی كارورزی تابستان  •

 ها:مدرس دوره های آموزشی برای مهندسان و سازمان 

 1392در كانون مهندسین ساری،  ArcGISو  GISمدرس دوره آموزشی  •

 1390در سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران سال  GISمدرس دوره آموزشی  •

 1387سال  (TGIS)در مركز اطالعات جغرافیایی شهر تهران  GISمدرس دوره آموزشی  •

 پایان                                                                                                                                        1399شهریور  4آخرین به روزرسانی: 


